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Fique por dentro! Informativo

REDESENHOS DOS MÓDULOS

Já estão no ar os novos módulos de Avaliação, Registro de Aulas e    
Associação de Professor na Classe.
Esses módulos foram redesenhados a partir das sugestões da Rede e 
também com base em reuniões presenciais
de construção conjunta com 3 Diretorias de Ensino: Campinas Oeste, 
Pindamonhangaba e Taubaté. 

Os módulos foram adequados às necessidades da Rede e possuem 
funcionalidades mais intuitivas.

Veja, nos anexos, os guias de utilização dos módulos “Associação de 
Professor na Classe” e “Registro de Aulas” que preparamos para você!
O manual do módulo “Avaliação” será disponibilizado em breve.

1. A digitação das Matrizes Curriculares do Programa Vence 
e Classe Hospitalar deverão ser suspensas, até novas 
orientações;

2. As Matrizes Curriculares de Atividades Curriculares 
Desportivas - ACD e Itinerância tiveram os ícones módulo e 
carga horária excluídos, devendo a digitação e a 
homologação  ocorrerem normalmente;

3. O módulo Fechamento permanece aberto para que as 
escolas concluam o lançamento das notas e faltas do ano 
letivo 2015.

4. A baixa do material didático recebido em 2016 ainda não 
está disponível na SED. Divulgaremos orientações em breve.

Importante 

CALENDÁRIO – ANO LETIVO 2016

As escolas já podem dar início ao fluxo de Homologação do Calendário Escolar e, após concluído esse processo pela Diretoria de Ensino, 
poderão associar os professores às suas classes. 

Ressaltamos que a homologação do calendário é de extrema importância, pois esse procedimento impacta na associação de professor à 
classe, no uso do aplicativo Di@rio de Classe e nas demais atividades da plataforma SED.

Especial - Transporte

Seguem algumas orientações importantes:

1. Para agilizar o trabalho das Diretorias de Ensino realizamos 
algumas alterações na tela de homologação dos alunos que utilizam 
transporte; 

2. Os veículos cadastrados em 2015 serão migrados para 2016, 
devendo ser acompanhadas as eventuais substituições e sempre 
atualizar os documentos solicitados no sistema;

3. Já estão disponíveis os relatórios de acompanhamento e a opção 
“excluir” (para casos em o aluno foi cadastrado no transporte 
incorretamente);

4. No ano passado foi enviada para as Diretorias de Ensino uma 
senha para cada escola municipal e uma para cada Prefeitura 
Municipal. Caso a escola ou a Prefeitura tenha perdido essa senha, 
encaminhe um e-mail para o sed.suporte@educacao.sp.gov.br e 
solicite o reenvio;

5. Recebemos algumas solicitações referente à alteração de 
endereço no sistema Cadastro de Alunos que não migrou para a 
SED. Solicitamos que aguardem, pois em breve serão encaminhadas 
novas instruções.

Especial - Aplicativo

Estão abertas as inscrições para o novo Projeto Piloto do Aplicativo 
Di@rio de Classe.

Com o objetivo de auxiliar a rotina do professor em sala de aula, a 
Secretaria da Educação iniciou no ano passado testes para uso do 
aplicativo Di@rio de Classe. Os testes continuam e para participar, 
mais uma vez, basta o interessado fazer a inscrição na SED até o dia 
19 de fevereiro. 

O aplicativo permite lançamentos de Frequência, Registro da Aulas 
e Avaliações via smartphone ou tablet. 

Para se inscrever e obter mais informações acesse já:
https://sed.educacao.sp.gov.br/AplicativoDiarioClasse/Index

PARTICIPE E DIVULGUE ESSA INFORMAÇÃO PARA TODOS OS 
PROFESSORES !

Dúvidas? Sugestões? Informações? Encaminhe um email para: sed.suporte@educacao.sp.gov.br
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